RESOLUCIÓ per la qual, amb motiu de la situació de la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, s’estableixen mesures per a la dispensació de la medicació
hospitalària de dispensació ambulatòria en la modalitat no presencial
Fets
I. El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en la reunió celebrada el 9 de març de
2020, va considerar d’especial transcendència que s’adoptessin mesures preventives dirigides al
fet que les persones que sofreixen malalties cròniques, pluripatològiques o amb estats
d’immunosupressió congènita o adquirida limitessin les sortides de les seves llars i, en qualsevol
cas, s’instava a evitar que concorreguessin a lloc considerats de risc.
II. En el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia de la COVID-19 i d’acord amb la Resolució
de la consellera de Salut 719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals
per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i les consideracions esmentades
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, el Servei Català de la Salut, mitjançant
la Resolució del seu director de 17 de març de 2020, va establir mesures extraordinàries d’accés
de determinats col·lectius als medicaments hospitalaris, amb la finalitat de garantir la seguretat i
la salut dels pacients tributaris de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.
Aquesta Resolució va habilitar un circuit extraordinari i limitat a renovacions de prescripcions
vigents i que no representessin canvis de medicament ni de posologia, perquè la medicació
hospitalària de dispensació ambulatòria dispensada d'aquests pacients pogués ser lliurada fora
de les dependències de l’hospital, mitjançant la col·laboració de farmàcies comunitàries o bé al
seu domicili.
L’aplicació d’aquestes mesures ha tingut un impacte rellevant, que ha permès reduir la mobilitat
dels pacients i descongestionar les consultes externes hospitalàries, i ha estat un progrés en la
gestió de la prestació farmacèutica amb efectes positius sobre la població. Tanmateix, aquesta
Resolució tenia una vigència temporal que actualment s’ha exhaurit.

III. Actualment, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha establert,
en la disposició addicional sisena, mesures excepcionals de la gestió de la prestació
farmacèutica, entre les quals s’inclou habilitar que els òrgans o les autoritats competents per a la
gestió de la prestació farmacèutica de les comunitats autònomes puguin establir mesures
oportunes per a la dispensació de medicaments en modalitat no presencial, per garantir l’òptima
atenció amb el lliurament, si escau, dels medicaments en centres sanitaris o en establiments
sanitaris autoritzats per a la dispensació de medicaments propers al domicili del pacient, o al

propi domicili.

IV. Per aquest motiu, en el marc de la resposta a la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19 i del que estableix la disposició addicional sisena del Reial decret llei 21/2020, de 9 de
juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, el Servei Català de la Salut ha considerat convenient dictar
mesures de caire organitzatiu específiques per a la dispensació de la medicació hospitalària de
dispensació ambulatòria en la modalitat no presencial.

Fonaments jurídics

Vist l’article 24 del Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, i l’article 2 del Reial
decret 618/2007, d’11 de maig, pel qual es regula el procediment per a l’establiment, mitjançant
visat, de reserves singulars a les condiciones de prescripció i dispensació dels medicaments,
modificat per la disposició final quarta del Reial decret 4/2016, de 26 de març, de racionalització
de la despesa farmacèutica amb càrrec al Sistema Nacional de Salut, mitjançant els quals s’ha
establert la canalització de determinats medicaments, des dels hospitals, a pacients ambulatoris.

Vist que la disposició addicional sisena del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures
urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, ha establert mesures excepcionals de la gestió de la prestació farmacèutica.

Vist el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya (SISCAT), que consolida la concepció integral i integrada del sistema sanitari a
Catalunya, i vist el Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis
sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, pel qual es regula el procediment i els sistemes
de contractació de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a través de les quals es fan
efectives les prestacions incloses en la cartera de serveis a càrrec del Servei Català de la salut,
entre les quals es comprèn la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.
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Vist que l’article 11 de l’esmentat Decret 118/2014, de 5 d’agost, preveu que les entitats
proveïdores de serveis sanitaris han de complir les instruccions que el Servei Català de la Salut
dicti en el marc de les seves competències.

Per tot això, d’acord amb la consellera de Salut i en exercici de les facultats que m’atorguen els
articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,

Resolc:

Primer. Habilitar un circuit extraordinari que permeti que la medicació hospitalària de
dispensació ambulatòria sigui dispensada en modalitat no presencial per a:
a) pacients que, a criteri clínic, ho requereixin per motius de risc, incloent-hi compromís
immunitari, afectació pulmonar greu, fragilitat clínica, dependència o vulnerabilitat, i
b) pacients el domicili dels quals estigui a una distància del centre hospitalari que ho justifiqui.

Segon. El circuit extraordinari ha de complir les condicions següents:

1. La medicació ha de ser prescrita mitjançant ordre mèdica pel metge o metgessa responsable
del pacient segons els circuits assistencials habituals.

2. La dispensació en modalitat no presencial és decisió i responsabilitat del servei de farmàcia
hospitalària, que ha d’emprar mitjans telemàtics, i es pot complementar amb el lliurament
extrahospitalari de la medicació, ja sigui en centres sanitaris autoritzats per a la dispensació de
medicaments, en farmàcies comunitàries properes al domicili del pacient o, només
excepcionalment, al domicili del pacient, si el seu estat clínic ho justifica.

3. La medicació s’ha de dispensar i facturar per part del centre hospitalari segons el circuit
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establert, a excepció del lliurament de la medicació al pacient, garantint la traçabilitat de totes
les fases del procés.

4. El transport de medicaments ha de garantir la cadena de custòdia i conservació del
medicament fins al punt de lliurament, i l’ha de dur a terme una entitat de distribució autoritzada
pel Departament de Salut que compleixi les normes de bona pràctica de distribució.

5. El servei de farmàcia hospitalària ha d’establir els criteris per a la selecció dels pacients i,
conjuntament amb els responsables del transport i el lliurament, un protocol que especifiqui els
procediments i les condicions en què s’ha de realitzar l’activitat, que descrigui: el sistema
d’identificació inequívoca de la medicació, tot garantint la protecció necessària de la
confidencialitat de les dades; el transport i la recepció de la medicació des dels serveis de
farmàcia hospitalària als centres autoritzats per al lliurament de la medicació als pacients; la
conservació en aquests centres, i el procediment de lliurament al pacient. Així mateix, cal indicar
el procediment a seguir amb els medicaments no recollits.

6. Per a cada lliurament, s’ha de generar una documentació o registre electrònic de dades
específic que permeti la traçabilitat del procés, en què constin:
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−
−

La identificació del pacient.
El lloc i la data de lliurament de la medicació.

−

La identitat del medicament i el nombre d’envasos lliurats.

−

Les diferents fases del transport i la custòdia, incloent-hi el lliurament des de l’hospital al
transportista, el propi transport, el lliurament des del transportista al punt on es lliura i la
conservació en el punt de lliurament, si escau.

−

El lliurament de la medicació al pacient i l’acusament de recepció del pacient.

Una part o tota aquesta documentació es pot generar i arxivar en format electrònic. És
responsabilitat del servei de farmàcia hospitalària disposar i mantenir aquesta documentació o
registre de dades, que ha d’enregistrar periòdicament. El Servei Català de la Salut pot requerir
periòdicament informació sobre aquesta activitat.

7. La dispensació en modalitat no presencial s'ha de limitar a les renovacions de prescripcions
vigents i que no representin canvis de medicament ni de posologia.

Tercer. Aquesta Resolució entra en vigor el 22 de juny de 2020.

Signada digitalment el 19 de juny de 2020

Adrià Comella Carnicé
Director
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